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زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةمحمد فؤاد محمود اوالدمحمد

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةمحمد خالد محمد العالمي

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةانيس عمار محمود الجنيدي

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةسدين احمد يوسف المرصي

يف زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةاحمد وائل محمد هاشم شر

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةمحمد نضال عبدالمجيد فراح

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةمحمد أحمد منصور حسن

يف زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةشادي بهاء الدين حميد الدين الشر

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةمحمد عمر محمد عويضات

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةانس عدنان ربحي الكرد

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةمحمد سامر سعدي الخطيب

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الكهربائيةأحمد راتب شعبان ابو شامه

ي
زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةمعتصم سعدي موىس الحانوت 

ي زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد عارف محمد الرجب 

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةشام احمد عيىس الحوامدة

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةعبيده مؤيد توفيق عمله

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةمجد عمار محمد فريحات

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةاحمد غانم يوسف اخليل

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةيزن مروان محمد حسن

ي محمد الخطيب
زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةرافد هات 

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةباسل محمد أحمد سيد احمد

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةعز الدين خالد شفيق غيث

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةمؤيد حجازي محمد فتحي شاهي  

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةمنقذ كمال كامل جلبوش

زهير المحتسب37C 219دائره الهندسة الميكانيكيةعبدالقادر جالل عبد شحادة

ي ستعقد بدًء من يوم السبت الموافق 
ة من مساق المهارات الحياتية الب  ي 24/9/2022الدفعة الثالثة واألخي 

 
 ف

 حسب الجدول التالي8:30تمام الساعة 
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فادية أبو شامة38C 306دائره الهندسة الميكانيكيةوليد حسن محمد عطاونه

فادية أبو شامة38C 306دائره الهندسة الميكانيكيةعبد هللا نشأت محمد فالح العسلي

فادية أبو شامة38C 306دائره الهندسة الميكانيكيةمحمود موىس عليان صالح

ي
 
فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةوجد خليل ربيع اسكاف

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةروعه عزمي زيدان طه

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةعبد الرحمن نارص محمد بحيص

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةبراءه جميل سعدي ابو الحالوه

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةعرين حاتم عبد الحميد حرباوي

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةالرا محمد ناجح عبد الرحيم كركي

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةتسنيم جالل عمر شنتي 

ى راجح محمود زعارير فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةبشر

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةترتيل عبد العزيز مغامس سعافي  

فادية أبو شامة38C 306الهندسة المعماريةدانا بالل محمد عمرو

فادية أبو شامة38C 306دائرة الهندسة المدنيةمؤمن محمد حسي   شور

فادية أبو شامة38C 306دائرة الهندسة المدنيةبراء وسيم محمد مني  ابو الفيالت

فادية أبو شامة38C 306دائرة الهندسة المدنيةضياء محمد عادل صوايفه

فادية أبو شامة38C 306دائرة الهندسة المدنيةملك سعدي جميل بدر

فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورحني   شاهر أحمد دويك

فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورلجي   رفيق صالح أبو الحالوة

ي فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورحال محمد رافع اسحق زعي 

فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورعلي محمد وسيم ديب الجعبه

فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورتق  حازم حسن امام

فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورهبة عبد الجواد محمد عابدين

فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوربيسان رجوان ابراهيم ابو حمديه

فادية أبو شامة38C 306 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوررناد عبد الرجمن محمد دراويش



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ي ستعقد بدًء من يوم السبت الموافق 
ة من مساق المهارات الحياتية الب  ي 24/9/2022الدفعة الثالثة واألخي 

 
 ف

 حسب الجدول التالي8:30تمام الساعة 

وسيم أبو الفيالت39B+ 111نظم المعلوماتباسل امجد احمد النجار

وسيم أبو الفيالت39B+ 111نظم المعلوماتمحمد سامي محمد ابو علي

ي وسيم أبو الفيالت39B+ 111نظم المعلوماتالمعتصم باهلل جميل حسن الطمي  

حه وسيم أبو الفيالت39B+ 111إدارة األعمال المعارصةياسمي   نارص محمد الشر

ي
وسيم أبو الفيالت39B+ 111إدارة األعمال المعارصةامنه شاهر محمود هيموت 

وسيم أبو الفيالت39B+ 111إدارة األعمال المعارصةمجد الدين رمزي محمد عاشور

ي وسيم أبو الفيالت39B+ 111إدارة األعمال المعارصةمجد جميل حامد رجب 

ي
وسيم أبو الفيالت39B+ 111إدارة األعمال المعارصةمالك شاهر محمود هيموت 

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة نغم حسن حسي   سيد احمد

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة ايمان أحمد محمد أبو عالن

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة فاطمه الزهراء نارص احمد عوض

ة عبد الكريم حسي   الحوامدة وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة امي 

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة اشاء وليد عبد المنعم ابو ريان

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة سنابل علي محمد فطافطه

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة ليان وائل عبد هللا يغمور

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة ابراهيم عادل نعمان الجنيدي

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة عائشة كامل خليل مرصي

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة بيان باسم محمد العالمي

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة بتول انيس محمد ابو ريده

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة جب  مازن محمد هشلمون

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة رت  روحي فتحي حاليقة

 ابراهيم علي نواجعه
وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة ياسمي  

وسيم أبو الفيالت39B+ 111جرافيكس/ الوسائط المتعددة محمود عارف محمود جبارين

يعمر رومل يوسف دويك
وت  وسيم أبو الفيالت39B+ 111التسويق االلكي 

يبشار عماد احمد العدره
وت  وسيم أبو الفيالت39B+ 111التسويق االلكي 
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يحسي   ناجح حسي   سمامره
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يبراءه فايز حمدان العكل
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

ي دنديس
ف اسامة عوت  ياشر

وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يأروى يحب  يوسف تالحمه
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يايه عبد اللطيف علي ابو سنينه
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يتيماء امجد دياب ابو حلتم
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يسح  سائد صبحي شاور
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يدانية مجدي محمد حجازي زاهده
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يميار هشام هاشم حرباوي
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

ي
ينجيه رائد كامل مشب 

وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يشيماء محمد عثمان محاريق
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

ي يتيما بالل مرشد رجب 
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يمحمد عالء محمد نعيم زلوم
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

ينغم حسن علي دنديس
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

يعلي أسامه علي جرار
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

ا عالء مالك سمامره يمي 
وت  اية أبو ميالة40B+ 211التسويق االلكي 

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةقصي باسل وليد جابر

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةمنار خالد محمد ابو صبحه

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةوليد بسام محمد ابو حماد

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةمنيه عمي  خليل منارصه

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةمحمد جمال محمد ابو صبحه

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةفضل خليل عبدهللا الدغامي  

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةعمر سائد سمي  الناظر

اية أبو ميالة40B+ 211المحاسبةراما سعدي محمد اغريب
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ي
المحاسبة فرعي اقتصاديات االعمالتاال عادل عيىس جوالت 

41C 117سهام طه

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةعمر اكرم ابراهيم ذيبه

ي االشهب
ف نجات  سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمحمد أشر

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمحمد خليل اسماعيل الهصيص

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمحمد غاندي حامد حاليقه

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمحمد اديب محمد ابو ريدة

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمهند جهاد ابراهيم قيسيه

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمحمد زين عبد القادر عبد المجيد حسنات

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةيوسف نافز عبد الرحمن الشعرواي

ي ف عمر اقنيب 
سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةنور أشر

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةاحمد محمد زكي الوهادين

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةوضحه محمد ربحي ربعي

سهام طه41C 117إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةجهاد نعمان محمد ابو ربيع

محاسبة فرعي تكنولوجيا ماليةاسحاق عبد المنعم نعيم زعارير
41C 117سهام طه

محاسبة فرعي تكنولوجيا ماليةليل خالد علي زيدات
41C 117سهام طه

محاسبة فرعي تكنولوجيا ماليةزين نور رباح عابدين
41C 117سهام طه

سهام طه41C 117الرياضيات التطبيقيةالمؤمن باهلل عمر عبد هللا الطردة

سهام طه41C 117الرياضيات التطبيقيةحال جهاد محمد ابو عواد

سهام طه41C 117الرياضيات التطبيقيةسح  زياد حماده شاهي  

سهام طه41C 117الرياضيات التطبيقيةلينا يعقوب محمد اقري    ع

ياء التطبيقيةوالء محمد نادر كامل ابو قويدر سهام طه41C 117الفي  

ي سليمان ابو عواد
ياء التطبيقيةالهام حسب  سهام طه41C 117الفي  

ار سهام طه41C 117الكيمياء التطبيقيةنور ابراهيم عبد الجليل ابو شر

سهام طه41C 117الكيمياء التطبيقيةشهد فضل طه عويضات

سهام طه41C 117االحياء التطبيقيةقصي بركات اسماعيل ابو سنينه
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محمد قباجة42C 026االحياء التطبيقيةحال محمد عبد الحميد قباجة

ي
محمد قباجة42C 026االحياء التطبيقيةحال اسماعيل طالب عجلوت 

محمد قباجة42C 026االحياء التطبيقيةنغم حابس امي   جردات

محمد قباجة42C 026االحياء التطبيقيةياسمي   خليل فرحان ابورجب

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةضح طه محمود بطران

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةمالك محمد ابراهيم طقاطقة

ي
بات  محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةهبه بركات نور الدين الشر

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةايه غازي سالم قفيشة

ي جعبه محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةايمان فرج عرات 

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةايمان جعفر طالب زرو

ي
محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةحبيبه عبدالحميد نبيل طباح 

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةترتيل وائل محمد علي مدبوح

ي
 
محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةتحرير يوسف عبد الرحيم السكاف

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةاشاء سامي أحمد عمرو

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةرماح محمد أحمد نصار

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةساره سامر عبد الكريم دعنه

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةحني   ياش عمر السعيد

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةشيماء جواد علي المطور

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةسجود داود موىس حراحشه

ف نبيل سلهب محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةاالء اشر

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةشهد خالد بدوي رزيقات

ي
محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةهديل ماجد عبد الجوالت 

محمد قباجة42C 026التغذية الصحية والعالجيةتيمه خالد حسن غطاشه

محمد قباجة42C 026العلوم االشيةشهد حافظ محمود الجمل

ه رائد عرفات بدر محمد قباجة42C 026العلوم االشيةسمي 
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وز محمد شاهر محمد عبد الحي قيمري يف43C 115مسار العلوم الطبية والحيوية/االحياء التطبيقية في  إرساء الشر

يف43C 115مسار العلوم الطبية والحيوية/االحياء التطبيقية سما سمي  محمد حليقاوي إرساء الشر

يف43C 115مسار العلوم الطبية والحيوية/االحياء التطبيقية سناء عبد الرحمن عزات أبو سعدون إرساء الشر

يف43C 115رياض االطفالمب  فاروق احمد ديريه إرساء الشر

ياءرؤيا خرص  أحمد ابو عواد رياضيات تطبيقية فرعي في  
43C 115يف إرساء الشر

ي دنديس
ونياتشهد حازم عوت  ياء تطبيقية فرعي الكي 

يف43C 115في   إرساء الشر

أحياء تطبيقية فرعي كيمياءرني   فضل اسماعيل أبو صبيح
43C 115يف إرساء الشر

 عادل علي بططه
يياسمي  

وت  كيمياء تطبيقية فرعي تسويق الكي 
43C 115يف إرساء الشر

يف43C 115التمريضمحمد حلمي عبد ربو سويطي إرساء الشر

يف43C 115التمريضسح  جالل محمد سليميه إرساء الشر

يف43C 115التمريضعزيزه ابراهيم خليل الجبارين إرساء الشر

يف43C 115التمريضروئ عبد الجليل سليمان فقيات إرساء الشر

يف43C 115التمريضوصال يوسف ابراهيم طرايره إرساء الشر

يف43C 115التمريضابراهيم بالل عمر البدارين إرساء الشر

يف43C 115التمريضامنه فواز يوسف خضور إرساء الشر

يف43C 115التمريضنغم نضال محمد طرايره إرساء الشر

يف43C 115التمريضدياال احمد موىس المهانيه إرساء الشر

يف43C 115التمريضمحمود خليل محمد الرواشدة إرساء الشر

يف43C 115التمريضابراهيم خالد عبد الرحمن عالمه إرساء الشر

يف43C 115التمريضآالء عيىس احمد ابو عياش إرساء الشر

ات يف43C 115التمريضحسن عطا حسن الخضي  إرساء الشر

يف43C 115التمريضفرح احمد حاتم سعد إرساء الشر

يف43C 115التمريضنغم يحب  جمال العمور إرساء الشر

ي محمد عواودة
يف43C 115التمريضتمارا هات  إرساء الشر

يف43C 115التمريضمجد منجد محمد بدوي إرساء الشر
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ز قفيشة44B 615التمريضاسماء خليل حميدان قباجة معي 

ز قفيشة44B 615التمريضشهد نائل محمد شوامره معي 

ز قفيشة44B 615التمريضمالك ابراهيم خليل جردات معي 

ه ز قفيشة44B 615التمريضشهد محمد عيىس مطي  معي 

ز قفيشة44B 615التمريضقيس لؤي محمد ابو جامع معي 

ز قفيشة44B 615التمريضليث أحمد سلمان عواودة معي 

ي ز قفيشة44B 615التمريضرشا نزيه جواد جعي  معي 

ز قفيشة44B 615التمريضعمار محمد ابراهيم تالحمه معي 

ز قفيشة44B 615التمريضباسمه باسم صالح ابو صبيح معي 

ي ابوزهره
ز قفيشة44B 615التمريضيحب  فريد لطق  معي 

ز قفيشة44B 615التمريضنعيم فايز محمد نابلىسي معي 

اونه ز قفيشة44B 615التمريضبيان محمد عبد العزيز الشر معي 

ز قفيشة44B 615التمريضحمزه أيمن جودي ابو نجمه معي 

ز قفيشة44B 615التمريضنشين مجدي عبد الرؤوف اطرش معي 

ز قفيشة44B 615التمريضحني   وحيد ابراهيم القرم معي 

ز قفيشة44B 615التمريضدانيا عدنان حماد ابو عيشه معي 

ز قفيشة44B 615التمريضقمر محمد حسن ابو علي معي 

ز قفيشة44B 615التمريضمحمد رسمي خليل رشايده معي 

ز قفيشة44B 615التمريضبهاء نرص مهباش زغارنه معي 

ز قفيشة44B 615التمريضمحمد اسحق حماد نواجعه معي 

ز قفيشة44B 615التمريضيافا اسماعيل عبد الرزاق حالحلة معي 

ز قفيشة44B 615التمريضعال جهاد احمد الطاللقه معي 

ز قفيشة44B 615التمريضمنذر ابراهيم محمد العصافره معي 

ز قفيشة44B 615التمريضريم أحمد سالمه النجار معي 

ي
ز قفيشة44B 615التمريضجب  هيثم فتحي دجات  معي 
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علي عمرو45B 103التمريضياسمي   خالد خليل جوابره

علي عمرو45B 103التمريضميمونه عبد الحميد محمد حراحشه

علي عمرو45B 103التمريضمحمد اسحق نعمان شناران

علي عمرو45B 103التمريضزيد محمد حمد أبو مازن

علي عمرو45B 103التمريضغرام عماد حسن حريزات

علي عمرو45B 103التمريضرائف علي عبد القادر جردات

علي عمرو45B 103التمريضاحمد تحرير ساكت العالمي

علي عمرو45B 103موازي/ التمريض لينا عبد النارص محمود عصفور

علي عمرو45B 103موازي/ التمريض ريما أحمد علي مواس

علي عمرو45B 103موازي/ التمريض لينا نبيل عبد المنعم البدارين

علي عمرو45B 103موازي/ التمريض محمد ابراهيم طالب الطوباىسي

علي عمرو45B 103موازي/ التمريض براء طارق سعدي جمجوم

ية فاطمه محمد نايف محمد ابراهيم غزالي فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ي
مي   عريف طاهر عجلوت  ية ني  فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  

45B 103علي عمرو

ية روند بسام علي حسن فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية نور ماهر عزات الخطيب فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية امل كامل حسن حاليقه فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية سالي محمد عبد الرازق الحروب فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ي
ية اسيل عماد محمد شيوح  فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  

45B 103علي عمرو

ية نغم معمر محمد نبيل زاهده فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية تسنيم نرص اسماعيل عاشور فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية وسن محمد حسي   منارصة فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية حور رائد محمد يحب  ابو شكر فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية سىه خالد ذيب عالمه فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو

ية أحمد عصام عيىس نصار فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
45B 103علي عمرو



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ي ستعقد بدًء من يوم السبت الموافق 
ة من مساق المهارات الحياتية الب  ي 24/9/2022الدفعة الثالثة واألخي 

 
 ف

 حسب الجدول التالي8:30تمام الساعة 

ي ية ساره ناجح راجح زعي  فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ي
ية امل عماد عزات العجلوت  فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  

46B+ 411الهام أبو تركي

ي
بات  ية تاله محمدسمعان عبدالرحيم الشر فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  

46B+ 411الهام أبو تركي

ية نهاد نضال محمد شناران فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ية مهند معتصم ياسي   زغل فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ية داليه محمود عبد الرحمن ابو زنيد فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ية راما عزام طه ابو اسنينه فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ه ماجد عبدالحفيظ ابو اسنينه ية امي  فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ية رندة رزق جميل ابو رموز فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ية دانيه جودي عبدالرحمن الطويل فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
46B+ 411الهام أبو تركي

ي  عطيه عطا رجب 
الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبلبب 

ي
 
الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبماهر علي ماهر سكاف

ه عمار موىس ابو الجدايل الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبامي 

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبخالد حماد ابراهيم الجندي

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبمالك خليل سمي  ابو زهره

ي
بات  الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبلي   عزام نارص الشر

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبفرح نزار عبدالمجيد فراح

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبدان وليد احمد فسفوس

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبانس خليل احمد زهور

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبسعد هشام ديب مسك

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبامجد صالح عبد الفتاح الشيخ

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبنور فراس خليل يوسف

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوبروان فتحي فضل شمالي

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوباحمد عبد الكريم محمود عبده

الهام أبو تركي46B+ 411هندسة أنظمة الحاسوببكر اياد جي  الفطافطه
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عمر العدم47C  220هندسة أنظمة الحاسوبغيداء عادل محمد مسالمه

عمر العدم47C  220هندسة أنظمة الحاسوبمالك عامر كايد ابو مقدم

عمر العدم47C  220هندسة أنظمة الحاسوباحمد جهاد احمد العمايرة

عمر العدم47C  220تكنولوجيا المعلوماتهنادي محمد موىس ابوالجدايل

عمر العدم47C  220تكنولوجيا المعلوماتمحمود هيثم محمود سعيفان

عمر العدم47C  220علم الحاسوبصالح الدين محمد حسن ابو اسعد

عمر العدم47C  220علم الحاسوبطارق جعفر محمد موىس

عمر العدم47C  220علم الحاسوبوليد احمد مني  مسك

عمر العدم47C  220علم الحاسوبيعقوب جميل فايز ابو رجب

عمر العدم47C  220علم الحاسوبعمر تحسي   عبد المحسن ارشيد

ي
بات  عمر العدم47C  220علم الحاسوبخرص  رشاد خرص  شر

عمر العدم47C  220علم الحاسوبرؤى ادريس اسماعيل نتشه

عمر العدم47C  220علم الحاسوبأنس عصام محمد صبيح

عمر العدم47C  220علم الحاسوبماسه توفيق محمد عمرو

عمر العدم47C  220علم الحاسوبرنيم عاطف عبد الفتاح المسالمه

عمر العدم47C  220علم الحاسوبمحمد عدلي عبد العفو زغي 

عمر العدم47C  220علم الحاسوبملك خالد حسن قواسمه

خ عمر العدم47C  220علم الحاسوبايه حازم محمد باسم ابو شر

عمر العدم47C  220علم الحاسوبعبد العزيز محمد احمد حاليقة

عمر العدم47C  220علم الحاسوبخالد محمد كامل عبد المحسن غيث

عمر العدم47C  220علم الحاسوبعبد الرحمن نارص محمد ابو جحيشه

عمر العدم47C  220علم الحاسوبرامز رائد موىس داود

عمر العدم47C  220علم الحاسوبرناد عماد اسحق قشقيش

عمر العدم47C  220علم الحاسوبقصي مجدي ابراهيم عالونه

عمر العدم47C  220علم الحاسوبأحمد محمود زيدان طه



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ي ستعقد بدًء من يوم السبت الموافق 
ة من مساق المهارات الحياتية الب  ي 24/9/2022الدفعة الثالثة واألخي 

 
 ف

 حسب الجدول التالي8:30تمام الساعة 

شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوبميس عبد الرزاق محمد راتب عرفه

شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوبعمر عبد الكريم أحمد ارزيقات

شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوبمحمد فائق مرشد شحاده

شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوباحمد عثمان عبد الحليم الزرو

شفاء القواسمة48C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعمره حسن اسماعيل صوالحه

ات شفاء القواسمة48C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتلي   اسماعيل فايز نعي 

شفاء القواسمة48C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتميار سلطان محمد اسحق نتشه

ي
 
شفاء القواسمة48C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتدانا وائل رافت اسكاف

شفاء القواسمة48C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتعبيدة عبد الكريم حمدي الزرو

شفاء القواسمة48C 304هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتتاال موىس علي سياعره

ي شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوب تخصص علم البياناتاشاء مازن فؤاد اقنيب 

شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوب تخصص علم البياناتهدى منذر محمد رشيد طهبوب

شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوب تخصص علم البياناتمهيب نزيه محمد عطيه صالح

شفاء القواسمة48C 304علم الحاسوب تخصص علم البياناتيوسف حيان نرصي سلطان

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكوراالء اكرم حامد الفروخ

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكوروئام عبد الجواد عبد الرؤوف اطرش

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكورعمرو اسماعيل مصطق  حاليقة

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكوررني   خالد محمد الشاللده

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكورسدين جهاد محمد عرمان

ي الشعراوي
شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكوروجدان عامر محمد نجات 

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكورنغم أحمد خميس ابو زخم

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكورمنة سامي عمران ادريس

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكورفاطمة محمد سعيد درابيع

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكورمروان يوسف حمدي جنيدي

شفاء القواسمة48C 304تصميم األثاث والديكورفاطمه ابراهيم ساري ابو صبحه
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باسم وريدات49B+ 311تصميم األثاث والديكورشهندا يحب  عيىس عبيد

يعدن خالد خليل فقيات
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يف حامد النتشه يرند شر
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يميس سليم عبد الرحمن غيث
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

ف فالح أبو عمر يشفاء اشر
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يعهد جمال يوسف الجمل
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يسارة زياد حسن حميدات
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يوديع محمد عيىس العمور
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يناردين حسن خليل حمدان
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يسنابل عماد كمال سلهب
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يرزان وفيق محمود جابر
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يبيان كريم سعدي سلهب
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يرني   حسي   عبد الرحمن شكارنة
باسم وريدات49B+ 311علم النفس التطبيق 

يساره جاش محمد تيسي  ابو خلف
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

يندين نارص عبد اللطيف نتشه
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

يف نرص غيث يمحمد شر
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

يايه طالب يوسف سيد احمد
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

يرياض خليل يوسف ابو عقيفان
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

يشذا عيىس مصطق  حميدات
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

ى بشار محمد وحيد سلهب يبشر
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

ييمب  محمد حسن مشارقه
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

ي عزمي سيوري
يبيان عوت 

باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

ي يسنابل غالب طالب جعي 
باسم وريدات49B+ 311العالج الوظيق 

يرني   سليم سميح قفيشه التصوير الطب 
49B+ 311باسم وريدات

يطارق احمد محمد سمامره التصوير الطب 
49B+ 311باسم وريدات

يعمرو صالح الدين عمرو عمرو التصوير الطب 
49B+ 311باسم وريدات

يعمر نعمان نعيم الفاخوري التصوير الطب 
49B+ 311باسم وريدات

ي عادي يإشاء هشام صي  التصوير الطب 
49B+ 311باسم وريدات
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يوفاء خليل يوسف شوامره التصوير الطب 
50B+ 304ة عبدالكريم عشير

ياحمد روحي موىس نواجعه التصوير الطب 
50B+ 304ة عبدالكريم عشير

ات التجميلشهد مازن محمد غلمه ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلبيسان خالد محمد السويطي ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلترتيل موفق محمد أبو عرام ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلدانه حازم ابراهيم عصفور ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ين ي الجي 
 
ات التجميلرني   خليل حمد الف ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلراما ربح ماجد رصصور ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

اونه ات التجميلوعد عقاب علي شر ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلريم محمد عبد الوهاب رشاد ابو رميلة تميمي ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلنور امي   محمد عدنان بدر ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلنغم نضال عثمان نتشه ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ي ات التجميلبتول محمد رضوان دمي  ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميليمب  أحمد جي  رجوب ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلرنيم عمار جواد القواسمي ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

قت احمد عيىس عموري ات التجميلاشر ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ات التجميلندين محمود محمد سويطي ة50B+ 304مستحرص  عبدالكريم عشير

ة50B+ 304الجرافيكس/الوسائط المتعددة محمد عبدهللا حسن دردش عبدالكريم عشير

ة50B+ 304علم الحاسوببراء رأفت عبدالحميد قباجة عبدالكريم عشير

يروند حسام الدين مصطفز سعيد
ز
ة50B+ 304هندسة مبان عبدالكريم عشير

ة50B+ 304هندسة مدنيةنضال محمد إسماعيل جودة عبدالكريم عشير

ف صالح أبو عمر يشفاء اشر
ة50B+ 304علم نفس تطبيق  عبدالكريم عشير

ة50B+ 304علم الحاسوبعبدالرحمن نارص محمد أبو جحيشه عبدالكريم عشير

ة50B+ 304هندسة ميكانيكيةمحمد حمودة  الياس عايش عبدالكريم عشير

ي
ة50B+ 304علوم اشيةالرا عمر عبدالحميد الهنييب  عبدالكريم عشير

ية فرعي عالقات عامةدانية جودي عبدالرحمن الطويل
ة50B+ 304لغة انجلي   عبدالكريم عشير

ي يتيما بالل مرشد رجب 
وت  ة50B+ 304تسويق الكي  عبدالكريم عشير

ان جي  رجوب ياء التطبيقيةازهار جي  ة50B+ 304الفي   عبدالكريم عشير

يزينه فياض محمد قفيشة
وت  ة50B+ 304التسويق االلكي  عبدالكريم عشير

ة50B+ 304جرافيكس/ الوسائط المتعددة شيماء محمد يوسف الجبور عبدالكريم عشير



المدرس القاعةالشعبةالتخصصاسم الطالب

ي ستعقد بدًء من يوم السبت الموافق 
ة من مساق المهارات الحياتية الب  ي 24/9/2022الدفعة الثالثة واألخي 

 
 ف

 حسب الجدول التالي8:30تمام الساعة 

ي
ماهر مغالسة51B 516العلوم االشيةالرا عمر عبد الحليم الهنيب 

يراما صفوت محمد الكركي
ماهر مغالسة51B 516العالج الوظيق 

يحليمه زهدي خليل دباس
ماهر مغالسة51B 516العالج الوظيق 

ي
يايمان وليد عبد الفتاح الهيموت 

ماهر مغالسة51B 516العالج الوظيق 

ماهر مغالسة51B 516الهندسة الكهربائية فرع هندسة أتمتة  صناعيةمحمد خالد حامد النموره

ماهر مغالسة51B 516دائره الهندسة الكهربائيةغسان أحمد خليل زياده

ماهر مغالسة51B 516الهندسة الميكانيكية فرع هندسة سياراتعماد عبدالمعز ابراهيم حداد

يدمصطق  محمد مصطق  موقدي ماهر مغالسة51B 516الهندسة الميكانيكية  فرع هندسة التكييف والتي 

ي ماهر مغالسة51B 516تكنولوجيا المعلوماتمصعب حمزه عبد الرؤوف اقنيب 

ي ماهر مغالسة51B 516الرياضيات التطبيقيةبراءه سليمان سلمان الرجب 

ماهر مغالسة51B 516تكنولوجيا المعلوماتحسن وليد حسن محتسب

يروند حسام الدين مصطق  اسعيد
ماهر مغالسة51B 516الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

ماهر مغالسة51B 516التمريضسلسبيل يوسف ابراهيم ابو عجميه

ي احمد سالم الكمالت
ماهر مغالسة51B 516التمريضامات 

ماهر مغالسة51B 516التمريضنور بسام اسعد امام

ماهر مغالسة51B 516هندسة أنظمة الحاسوبمريم عماد عبد الفتاح حسنات

ماهر مغالسة51B 516هندسة أنظمة الحاسوبمحمد عيىس محمد الهور

يعادل محمد جمعة ابوصبيح
ماهر مغالسة51B 516الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

ماهر مغالسة51B 516إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةايهاب محمد محمود حساسنه

ماهر مغالسة51B 516التمريضتسنيم ماهر محمود طقاطقه

ماهر مغالسة51B 516الهندسة الكهربائية فرع هندسة أتمتة  صناعيةباسل بالل مصطق  حرباوي

ماهر مغالسة51B 516التغذية الصحية والعالجيةأبرار مالك محمد مشاعله

ماهر مغالسة51B 516التغذية الصحية والعالجيةفرح رائد أحمد مسالمه

ماهر مغالسة51B 516التغذية الصحية والعالجيةسمر ساهر سمي  عمرو

ماهر مغالسة51B 516التغذية الصحية والعالجيةامل محمد محمد مجدي ابو منشار

ا نبيل هاشم سلهوب ماهر مغالسة51B 516التمريضمي 

ماهر مغالسة51B 516التمريضشهد محمد علي رومي

ماهر مغالسة51B 516التمريضمريم اياد ابراهيم ابوفارة

ماهر مغالسة51B 516التمريضشيماء قاسم عبد القادر ابو تركي

ماهر مغالسة51B 516نظم المعلوماتباسل عماد سليم الرزيقات
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نسيم اقطيط52B 303جرافيكس/ الوسائط المتعددة اشاء عالء محمد يحب  ابو شكر

نسيم اقطيط52B 303دائرة الهندسة المدنيةنضال محمد اسماعيل جودة

يمحمد محمود محمد البنا
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يسليمان قعدان  باسل زهي 
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يمحمد وجيه مفلح قعدان
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يخالد سالم غانم ابو غليون
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يمهدي نهاد حمد حمزه
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

ياياس وليد محمود حليحل
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يمجدي ماهر عبد الرحمن  أبوغوش
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يعطوه خليل محمد الحواجره
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يأحمد محمد مشعل شقي 
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

ف محمدسعيد فراح يإيهاب أشر
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

ينمر جهاد شكارنه
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

ياحمد محمد احمد دويات
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يعامر خي  مصطق  غضبان
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يموىس اسعد موىس ابريق
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يفادي خليل يوسف صباغ
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يتوفيق حسي   توفيق صعابنة
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

بل ويليام فرحات يشر
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يامي  محمد زعطوط
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

يفادي فاروق محمد عليان
نسيم اقطيط52B 303الهندسة المدنية فرع هندسة مبات 

نسيم اقطيط52B 303هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتمحمد خالد نرص طه

نسيم اقطيط52B 303التمريضامال سليمان علي النجاده

نسيم اقطيط52B 303التمريضقسم هيثم محمد العصافره

نسيم اقطيط52B 303جرافيكس/ الوسائط المتعددة هدايه روبي   عبد الحكيم ابو غزالة

نسيم اقطيط52B 303إدارة االعمال المعارصة فرعي الريادة واإلبتكاروعد كمال صالح الدين أبو منشار

ي نسيم اقطيط52B 303التمريضامل وجيه عمران رجب 

نسيم اقطيط52B 303 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورايه طالب يوسف سيد احمد

نسيم اقطيط52B 303 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكوربلقيس عز الدين أحمد موىس أبو عرقوب

ي
بات  نسيم اقطيط52B 303 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورخالد خلدون حميدان شر
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وسام شمروخ53C 308 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورناردين حسن خليل حمدان

ي وسام شمروخ53C 308االحياء التطبيقيةحنان لؤي صبحي الجعي 

ي وسام شمروخ53C 308االحياء التطبيقيةرزان ماهر جباره رجب 

ي وسام شمروخ53C 308االحياء التطبيقيةنور اياد يحب  جعي 

ي ينور اياد يحب  جعي 
وت  وسام شمروخ53C 308التسويق االلكي 

ينمر محمد بسام محمد نمر بدر
وت  وسام شمروخ53C 308التسويق االلكي 

يهبه حاتم عبد الحميد شاور
وت  وسام شمروخ53C 308التسويق االلكي 

يوعد سائد محمد شافع عرفه
وت  وسام شمروخ53C 308التسويق االلكي 

ة وسام شمروخ53C 308التمريضشهد محمد عيىس مطي 

وسام شمروخ53C 308التمريضسجود جمال احمد الشوامره

ي شاور وسام شمروخ53C 308التمريضمجد اسامه ناح 

ي
وسام شمروخ53C 308التمريضمريم ياقي   سعيد زرو مروات 

وسام شمروخ53C 308التمريضمكادي نواف محمود شاللفه

يجنان رفيق محمد عاطف سلهب
وسام شمروخ53C 308العالج الوظيق 

يشيماء موىس محمود غيث
وسام شمروخ53C 308العالج الوظيق 

ية رؤى شاهر محمد علي الكركي فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
53C 308وسام شمروخ

ية ليان وائل عبد هللا يغمور فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
53C 308وسام شمروخ

ي  محمد اسماعيل بديع اقنيب 
ية لي   فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  

53C 308وسام شمروخ

ية مالك عايش جوده القرصاوي فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
53C 308وسام شمروخ

وسام شمروخ53C 308الهندسة المعماريةبيان بسام حسان الحساسنة

وسام شمروخ53C 308إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةثراء محمد خليل عمرو

وسام شمروخ53C 308إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةسيف دين سليمان محمد تيسي  زلوم

أحياء تطبيقية فرعي كيمياءرت  خالد حسن الشيخ
53C 308وسام شمروخ

وسام شمروخ53C 308تصميم األثاث والديكوربتول مهند زيدان الجعبه

وسام شمروخ53C 308تصميم األثاث والديكورفاطمه الزهرا مراد أحمد جنيدي

وسام شمروخ53C 308تصميم األثاث والديكورهديل قدر موىس بريوش

وسام شمروخ53C 308دائرة الهندسة المدنيةعمرو محمد احمد الحافظ

وسام شمروخ53C 308دائره الهندسة الكهربائيةامي  جالل محمد جودي عرفه

وسام شمروخ53C 308دائره الهندسة الكهربائيةعادل شادي عادل زغب

وسام شمروخ53C 308دائره الهندسة الكهربائيةيحب  أحمد إبراهيم أبوزهرة
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علي رمضان54B+ 306دائره الهندسة الميكانيكيةعمرو محمد يونس حاليقه

علي رمضان54B+ 306دائره الهندسة الميكانيكيةعيىس علي حمدان بدارين

علي رمضان54B+ 306دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد حمدي الياس عايش

علي رمضان54B+ 306دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد فتحي جميل دار اسعد

علي رمضان54B+ 306علم الحاسوبحال ابراهيم سالم عابد

ي
علي رمضان54B+ 306علم الحاسوبقصي رائد نادي شيوح 

يف جرادات علي رمضان54B+ 306علم الحاسوبكرمل حسن شر

علي رمضان54B+ 306علم الحاسوبمحمد نارص فايز محمد شحاتيت

يايناس سمي  عبد الحافظ شمروخ
علي رمضان54B+ 306علم النفس التطبيق 

يبيسان عايد أحمد شحاتيت
علي رمضان54B+ 306علم النفس التطبيق 

محاسبة فرعي تكنولوجيا ماليةوئام عبد الجواد عبد الرؤوف اطرش
54B+ 306علي رمضان

ات التجميلتسنيم علي عيىس الطرايره علي رمضان54B+ 306مستحرص 

ات التجميلجود مجدي احمد شاور علي رمضان54B+ 306مستحرص 

علي رمضان54B+ 306نظم المعلوماتعز الدين محمد زكريا مجاهد

ي مسوده
علي رمضان54B+ 306نظم المعلوماتمعاوية طارق عوت 

علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوبشيماء ياش محمد جمل

علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوبصالح الدين محمود عبد الحليم عمله

علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوبعبدهللا أمجد إبراهيم شعبان

ف محمد شاللدة علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوبفرح اشر

علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوبمحمد عدلي عبد العفو زغي 

علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتامي  يوسف بدر شاهي  

علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتحمزه رياض احمد الفسفوس

علي رمضان54B+ 306هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتنعيم نمر نعيم مرقه

علي رمضان54B+ 306الجرافيكس/الوسائط المتعددة محمد عبدهللا حسن دردش

يرهف لؤي عبد الكريم نارص الدين
علي رمضان54B+ 306علم النفس التطبيق 

ب احمد ابراهيم ابو علي
علي رمضان54B+ 306رياض االطفاليير

علي رمضان54B+ 306نظم المعلوماتباسل عماد سليم ارزيقات

يارام علي نايف حساسنة التصوير الطب 
54B+ 306علي رمضان

يانسام ياش عبد القادر رجوب التصوير الطب 
54B+ 306علي رمضان

ينرمي   ابراهيم محمد عدوان التصوير الطب 
54B+ 306علي رمضان
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يياسمي   نصار حسي   غيث التصوير الطب 
56C 216وجيهة الحروب

وجيهة الحروب56C 216التمريضاالء خالد محمد سويطي

وجيهة الحروب56C 216التمريضتق  جابر محمود حنيحن

وجيهة الحروب56C 216التمريضحسن أحمد حسن حالق

وجيهة الحروب56C 216التمريضرؤى خليل محمد برادعيه

وجيهة الحروب56C 216التمريضزيد نجيب سالم عمور

وجيهة الحروب56C 216التمريضلؤي خليل ابراهيم عطاونه

وجيهة الحروب56C 216التمريضمحمد عماد محمود امعال

وجيهة الحروب56C 216التمريضنوال جواد محمود شحاتيت

وجيهة الحروب56C 216التمريضوئام محمد شحدة ابو عرار

ي يوعد عبد الرحمن محمود رجب 
وجيهة الحروب56C 216العالج الوظيق 

ات التجميلمالك سامر عبد الحميد حرباوي وجيهة الحروب56C 216مستحرص 

وجيهة الحروب56C 216 الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكورجب  اسماعيل محمود منارصه

وجيهة الحروب56C 216الهندسة المعماريةمحمد حازم محمد مواس

وجيهة الحروب56C 216دائره الهندسة الكهربائيةحسن اياد ابراهيم لدادوة

وجيهة الحروب56C 216دائره الهندسة الميكانيكيةابراهيم زياد عبد اللطيف حجي 

وجيهة الحروب56C 216دائره الهندسة الميكانيكيةاسالم نضال شكري الدويك

وجيهة الحروب56C 216دائره الهندسة الميكانيكيةسيف يوسف يزن يوسف عمر

وجيهة الحروب56C 216دائره الهندسة الميكانيكيةعبدهللا صايل عبدالرحمن عياد

وجيهة الحروب56C 216دائره الهندسة الميكانيكيةكامل كمال كامل جردات

وجيهة الحروب56C 216دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد حمودة الياس عايش

وجيهة الحروب56C 216المحاسبةبشار خليل عودة حروب

وجيهة الحروب56C 216المحاسبةهتاف احمد موىس الشعور

المحاسبة فرعي اقتصاديات االعمالنور ابراهيم أحمد ابو دنهش
56C 216وجيهة الحروب

ي جمجوم
وجيهة الحروب56C 216جرافيكس/ الوسائط المتعددة رقيه جي  فيص 

وجيهة الحروب56C 216جرافيكس/ الوسائط المتعددة رناد سامي عبد المنعم الفطافطه

وجيهة الحروب56C 216جرافيكس/ الوسائط المتعددة رهام جواد عبد الشكور شاهي  

وجيهة الحروب56C 216إدارة االعمال المعارصة فرعي محاسبةمحمد احمد نايف عمرو

وجيهة الحروب56C 216إدارة األعمال المعارصةسلوى عالء فارس أبو زهرة

وجيهة الحروب56C 216إدارة األعمال المعارصةسليمان نضال سليمان قواسمه
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نضال أبو رجب57B+ 106نظم المعلوماتفرح احمد حاتم سعد

نضال أبو رجب57B+ 106تكنولوجيا المعلوماتمالك نبيل حمدي أيو حمدية

نضال أبو رجب57B+ 106علم الحاسوببهاء رياض سلمان المحذي

حه يشهد احمد فوزي شر
نضال أبو رجب57B+ 106علم النفس التطبيق 

نضال أبو رجب57B+ 106علم الحاسوبدانا عبد الكريم ابراهيم التميمي

نضال أبو رجب57B+ 106علم الحاسوبغيداء أيمن زكريا دوفش

نضال أبو رجب57B+ 106علم الحاسوبمراد خالد مصطق  سلمان

نضال أبو رجب57B+ 106علم الحاسوبيوسف احسان عزمي البكري

نضال أبو رجب57B+ 106علم الحاسوب تخصص علم البياناتترتيل غسان محمد حافظ النتشه

نضال أبو رجب57B+ 106هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلوماتليث جواد عيد حمامده

نضال أبو رجب57B+ 106العلوم االشيةمجد زين الدين علي ابو سنينه

ية أرجوان محمد محمود طرايرة فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
57B+ 106نضال أبو رجب

ية ايثار راجح محمود طرايرة فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
57B+ 106نضال أبو رجب

ي ية بسند معي   يوسف الزعي  فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
57B+ 106نضال أبو رجب

اوي ي محمد عيىس بي  ية صي  فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
57B+ 106نضال أبو رجب

رياضيات تطبيقية فرعي محاسبةأري    ج جمال سليمان قواسمه
57B+ 106نضال أبو رجب

ي وتحليل البياناتمايا مراد أحمد عمله
رياضيات فرعي إحصاء تطبيق 

57B+ 106نضال أبو رجب

ي يشايا ماهر سعدي جعي 
وت  كيمياء تطبيقية فرعي تسويق الكي 

57B+ 106نضال أبو رجب

ية والء أيمن أحمد ابو عياش فرعي عالقات عامة- اللغة االنجلي  
57B+ 106نضال أبو رجب

يهديل احمد محمد برادعيه
نضال أبو رجب57B+ 106علم النفس التطبيق 

نضال أبو رجب57B+ 106تصميم األثاث والديكورحلمية حلمي أبو صفية

براوي نضال أبو رجب57B+ 106هندسة ميكانيكيةاحمد فهمي محمد الي 

نضال أبو رجب57B+ 106دائره الهندسة الميكانيكيةمحمد فتحي جميل دار اسعد

نضال أبو رجب57B+ 106دائره الهندسة الميكانيكيةمحمود أحمد محمد صبيح

نضال أبو رجب57B+ 106دائره الهندسة الميكانيكيةمعتصم نعيم محمد الكومي

نضال أبو رجب57B+ 106دائره الهندسة الميكانيكيةموىس خالد خليل اصبيح

نضال أبو رجب57B+ 106دائره الهندسة الميكانيكيةنور الدين سعدي إبراهيم عكة

نضال أبو رجب57B+ 106دائره الهندسة الميكانيكيةيحب  علي نجيب شعيبات

نضال أبو رجب57B+ 106رياض االطفالاخالص مراد موىس شتات

نضال أبو رجب57B+ 106علم الحاسوباسيد جميل محمد نواجعه


